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Programelemek és leírásuk
1. 19.00 – 24.00

kovács bemutató és foglalkozás minden korosztálynak – Tarsoly László
kovácsmester

Tarsoly László kovácsmester mobil kovácsműhelyében a látogatók saját kézzel készíthettek
egyszerűbb kovácsolt vas tárgyakat, mint például kampók, hurkok. A kovácsmester rendszeres
időközönként bemutatta a szakmai fogásokat, valamint az előre elkészített tárgyait (kardok, lándzsák,
használati eszközök)

2. 19.00 – 24.00

fazekas bemutató és foglalkozás minden korosztálynak – Gaálné Kapás
Krisztina keramikus

Gaálné Kapás Krisztina keramikus vezetésével a látogatók egyszerűbb római jellegű edényformákat
készíthettek el lábbal hajtott korongon. Ezek közben a keramikus hölgy a szakmai fogásokat mutatta
be részükre.
3. 19.00 – 24.00

csillagvizsgálás – Kocsis Antal csillagász

Kocsis Antal csillagász a MNM Villa Romana Balácához tartozó, alacsony fényszennyezettségű réten
távcsövek és egyéb demonstrációs eszközök segítségével vezette be a csillagászatba a látogatókat

4. 19.00 – 24.00

állatsimogató és külön díj ellenében lovaglás – Egyed Sándor

Egyed Sándor vezetésével az egykori villagazdaságot benépesítő állatokat: kecskéket, juhokat,
nyulakat, baromfikat és galambokat lehetett simogatni, megtekinteni. Külön díj ellenében lehetett
pónin lovagolni, amit sokan ki is próbáltak.
5. 19.00 – 24.00

árusok (kenyérlángos, bor, ásványvíz, bodzaszörp, méz, sajt)

Az árusok közül különösen népszerű volt a római jellegű lepényt árusító Papp Ferenc, de mindegyik
árus népszerű volt mindazok mellett, hogy csak olyan termékekkel jelenhettek meg, amelyek a római
korban is létezhettek.

6. 19.00 – 24.00

a villa fürdőjének egyéni megtekintése fáklyás kivilágítással (jelenleg nem
látogatható, ideiglenes védőfóliázással takart, csak a Múzeumok Éjszakájára
kerül megnyitásra korlátozottan)

Nagy népszerűségnek örvendett a fáklyákkal megvilágított fürdő rom. Olyan nagy volt az érdeklődés,
hogy rögtönzött tárlatvezetést is tartottunk a helyszínen.
7. 19.00 – 24.00

a villagazdaság egyéni megtekintése esti kivilágításban (lámpa és fáklya)

8. 19.40 – 19.50

korhű jelmezes felvonulás

9. 19.50 – 20.05

áldozat bemutatása az állami isteneknek az ünnep megnyitásaként

10. 20.10 – 20.50

gladiátorjátékok benne medveküzdelem és párbaj paródia (Familia
Gladiatoria Egyesület)

11. 21.00 – 22.00

szakmai tárlatvezetés – Kovács Loránd Olivér (MNM - Villa Romana Baláca,
régész, felelős muzeológus)

12. 21.00 – 22.00

gladiátor kiképzés kicsiknek és nagyoknak (Familia Gladiatoria Egyesület)

13. 22.10 – 22.25

az állami ünnepségeket lezáró áldozat bemutatása

14. 22.35 – 23.35

Dr.Szabó Ádám (MNM, PTE-BTK-TI-Régészet Tanszék tanszékvezető, régész)
előadása Mithras és a csillagok címmel (római kori misztériumvallás
kapcsolata az ünneppel)

15. 24.00 – 00.15

kelta tüzeskerék rítus bemutatása az este zárásaként

16. 00.30

különjárati busz indulása Veszprém Autóbusz pályaudvar végállomással

8-16. A programfolyam kezdete az egykori tulajdonos lakóépületéből induló felvonulás volt (Familia
Gladiatoria, korhű római kosztümös önkéntesek), amely a látogatókat a Park területén összegyűjtve a
nyitó áldozat helyszínére vezette az érdeklődőket. Az áldozást latin és magyar nyelven mutattuk be.
Ezt követte a gladiátor küzdelem a főépület északi udvarán. A gladiátorjátékok után vendégeink
választhattak a szakmai tárlatvezetés és a gladiátor kiképzés közül. Vendégeink mintegy harmada vett
részt a tárlatvezetésen, harmaduk a gladiátor kiképzésen, harmaduk pedig az árusoknál elérhető
kulináris élvezeteknek hódolt. Az este ezen szakának lezárásaképpen mutattuk a hivatalos római
isteneknek a záró áldozatot, amely után a misztérium vallások felé fordult a rendezvény. Elsőként egy
meglepetés programként meg lehetett tekinteni Weixelbaum Laura énekes performanszát Istár alvilági
útjáról, majd Dr. Szabó Ádám előadása következett Mithrasról és római kori kultuszáról. Sajnos ez
utóbbi két programelem közben komoly szélvihar tört ki, amely miatt a látogatóink többsége távozott
és az utolsó elemet, a kelta tüzeskerék rítus bemutatását le kellett mondjuk.
A nem túl szerencsés időjárás ellenére sok pozitív visszajelzést kaptunk már a rendezvény alatt, de
utána is hozzávetőleg még további két héten keresztül. Negatív visszajelzést nem kaptunk. A
látogatóink túlnyomó része család volt ami megegyezik alapvető célkitűzéseinkkel. Sajnos leginkább
fizetőképes 30-60 év közötti, gyermektelen korosztály nem sikerült a tervezett mértékben a
hirdetéseinkkel megszólítanunk, így ebből a célcsoportból viszonylag kevesen vettek részt.
Jelentős eredménynek tekinthetjük azonban, hogy a Park kapacitását sikerült felmérnünk.
Látogatókból 1.500 – 2.000 fő a maximális kapacitásunk, ellenben a parkolási lehetőség legfeljebb
500 fő látogató fogadására alkalmas. Ez egyben azt is jelenti, hogy jelen infrastrukturális adottságaink
mellett a mostani rendezvény méretének megfelelő programokkal tervezhetünk a jövőben.
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Teljes látogatószám 410 fő volt, akik közül 17 fő kivételével mindenki fizető vendég volt.
A különjárati busz a tervezett időpontban elindult.
A támogatást a Veszprémi 7Nap és Veszprémi 7Nap Pluszban megjelent hirdetésekre fordítottuk.

felvonulás

nyitó áldozat
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gladiátorküzdelem
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tárlatvezetés az ideiglenesen megnyitott fürdőben
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Istár az alvilágban
A szakmai beszámoló elérhető:
www.facebook.com/balaca
www.balaca.hu (áthelyezés alatt, részlegesen elérhető)
http://mnm.hu/hu/kozerdeku-adatok/28-palyazatok

Nemesvámos - Budapest, 2016-08-29

Kovács Loránd Olivér
felelős muzeológus
Magyar Nemzeti Múzeum
Villa Romana Baláca
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